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Stap 1. Bepaal waar de natuursteenschutting moet komen te staan en span langs deze lijn 
bijvoorbeeld een metselkoord. Bepaal vervolgens waar de eerste paal moet komen te staan 
en boor of graaf op deze plaats een gat. De diepte van het gat is afhankelijk van de lengte van 
de palen die u heeft en de hoogte van de schanskorf.  

Bijvoorbeeld: u heeft een paal van 300 cm. De natuursteenschutting moet 180 cm hoog 
worden. Dan maakt u een gat van 120 cm diep. Wij adviseren u om de paal niet korter te 
zagen, tenzij dit echt noodzakelijk is.   

Stap 2. Plaats de eerste paal in het gat en zet deze waterpas. Als de paal waterpas staat, kunt 
u betonmix toevoegen.  

Stap 3. Afhankelijk van de gekozen gaaspanelen is het belangrijk eerst de plaats te bepalen 
van de volgende paal. Probeer hierbij rekening te houden met een maximale overbrugging 
van 90 cm. Komt bijvoorbeeld 1 meter beter uit? Dan is dat ook mogelijk.  

Let erop dat de eerste en laatste twee palen iets dichter bij elkaar moeten staan, anders komt 
het gaaspaneel niet tot het einde van de paal. 

Stap 4. Als alle palen op de juiste plek staan, kunnen de gaaspanelen gemonteerd worden. 
Dit kunt u doen door middel van de bevestigingsclips. Deze zijn beschikbaar voor enkele en 
dubbele gaaspanelen. Tip: gebruik niet de bijgeleverde schroeven, maar bestel RVS 
houtschroeven van 4x3 mm mee. In dat geval is het belangrijk even voor te boren.  

  

 



 

Op bovenstaande afbeelding ziet u een voorbeeld van de montage op de eerste paal. Bij de 
palen waar twee gaaspanelen samenkomen dient u het gaas naast elkaar op één paal te 
bevestigen door middel van de dubbele bevestigingsclips.  

De bevestigingsclips moeten ongeveer 25 cm boven elkaar geplaatst worden. Op een paal van 
180 cm hoog zijn dus 7 clips nodig.  

Stap 5. Als alle gaaspanelen bevestigd zijn is het tijd de schutting van bovenaf te vullen met 
stenen. Vul de schanskorf op tot ongeveer 25 cm hoogte, gemeten vanaf de grond. Nu is het 
tijd de eerste gaasverbinders tussen het gaaspaneel te klemmen. Dit doet u door de verbinder 
om een draad van de twee gaaspanelen vast te zetten en vervolgens trekt u met een tang de 
andere kant van de verbinder over een draad van het gaaspaneel.  

 

Als de eerste rij gaasverbinders vastgemaakt zijn kan de volgende laag van 25 cm stenen 
gevuld worden. Om vervolgens weer de gaasverbinders vast te maken. Zo werkt u door naar 
boven. Ons advies is de gaasverbinders 25 cm uit elkaar te monteren, zowel horizontaal als 
verticaal.  

Als u de gehele schanskorf gevuld heeft, zult u zien dat in de eerste weken na plaatsing de 
stenen zullen zakken. Vul de schutting daarom eerst bij, voordat u een afdeklat monteert.  
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